
PROMOCJA 
OBOWIĄZUJE 
OD 17.09.2020 
DO 16.10.2020 
LUB DO 
WYCZERPANIA 
ZAPASÓW

Pistolet do aplikacji  
mas hybrydowych  
– GRATIS !

SIŁA & ELASTYCZNOŚĆ 
DECYDUJĄ O SUKCESIE

Zamów pełne kartony produktów objętych niniejszą promocją: 

SP351 Klej 
SP525 Uszczelniacz 
SP925 Powłoka 

a do każdych 4 kartonów, zamówionych w terminie 17 –  30.09,  
oraz 5 kartonów zamówionych w terminie 1 – 16.10, otrzymasz specjalistyczny 
pistolet do aplikacji mas hybrydowych 600ml – gratis ! 

Nie zwlekaj z zamówieniem – ilość pistoletów ograniczona.

Pełna oferta klejów i uszczelniaczy illbruck SP, dostępna jest w katalogu 
produktów 2020, dostępnym do pobrania na www.illbruck.com
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Hybrydowa technologia klejów 
i uszczelniaczy (w tym powłok) illbruck 
SP, czerpie co najlepsze z technologii 
silikonów oraz poliuretanów, a przy 
tym jest w pełni bezpieczna dla 
środowiska i zdrowia użytkowników 
– nie zawiera rozpuszczalników 
ani izocyjanianów. Ponadto, nasi 
technologowie uwzględnili kilka 
zasadniczych wymagań dla szerokiej 
gamy produktów illbruck SP:

• łatwe wyciskanie i rozprowadzanie 
  oraz obróbka,  
• wysoka przyczepność do 
  zróżnicowanych podłoży,  
• brak drażniącego zapachu - niemal 
  bezwonne, 
• trwała elastyczność i szczelność 
  połączenia, 
• zielona technologia, bezpieczna  
  dla alergików.

Przedstawicielami gamy produktowej 
illbruck SP w swoich kategoriach są: 
 
SP351 Klej 
Innowacyjne rozwiązanie objęte pa-
tentem. Stworzone na bazie bezpiecz-
nej technologii illbruck SP, o bardzo 
wysokiej przyczepności początkowej. 
Klej jest neutralny chemicznie, nie 
inicjuje korozji, jest niemal bezwonny. 
Wykazuje doskonałą odproność na UV, 
warunki atmosferyczne oraz starzenie. 
Pozwala na klinowanie okna w obliczu 
stosowania wielofunkcyjnych taśm 
rozprężnch dla uzyskania klas o pod-
wyższonej odporności na włamanie. 
Produkt umożliwia wykonanie wielu 
prac na etapie montażu okna. Z uwagi 
na zróżnicowaną przyczepność do wie-
lu podłoży, znajduje szerokie zastoso-
wanie w budownictwie i pracach  
wykończeniowych.

SP525 Uszczelniacz
Elastyczna, niskomodułowa masa 
uszczelniająca na bazie polimerów 
hybrydowych, odporna na UV  
i czynniki pogodowe. Zalecana  
do uszczelniania konstrukcji budowla-
nych zgodnie z normą  
ISO EN 11600 oraz spoin okiennych  
i drzwiowych. Produkt bezwonny. 
Trwale elastyczny w dużym zakresie, 
zapewnia doskonałą przyczepność  
do większości podłoży. Uszczelniacz 
znajduje zastosowanie w detalach 
montażowych, gdzie dużą rolę odgry-
wa akustyka. Stosowany jako uniwer-
salny uszczelniacz w pracach ogólno-
budowlanych i wykończeniowych.

SP925 Powłoka 
Wysokoelastyczna powłoka, prze-
znaczona do uszczelniania połączeń 
ościeży z ościeżnicami drzwi i okien  
z PVC, drewna oraz aluminium od stro-
ny wewnętrznej, zaś w dolnym złączu 
– obustronnie, tj. od strony wewnętrz-
nej jak i zewnętrznej. Poprzez ręczne 
naniesienie masy na powierzchnię, 
powstaje bezszwowa membrana  
o dużej wytrzymałości na rozciąganie. 
Wysoka elstyczność sprawdza się  
w przypadku ruchów termicznych  
i konstrukcyjnych elementów budow-
lanych, co zapobiega przerwaniu cią-
głości uszczelnienia pokrytej powłoką 
powierzchni, maskując przy tym rysy  
i spękania. Sprawdzi się wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest izolacja powie-
trza i pary wodnej. Powłoka SP925 to 
najprostszy sposób na uszczelnianie 
skomplikowanych geometrycznie 
połączeń  - tam gdzie problematyczne 
staje się użycie standardowych folii, 
wymagających wyrównanego podłoża 
dla zapewnienia szczelności. Stanowi 
skuteczne rozwiązanie dla zachowania 
szczelności powietrznej budynków. 

Dlaczego illbruck? 

• 10 lat gwarancji  
  na system i3 

• Nieodpłatne wsparcie  
  techniczne na budowie  
  dla uczestników programu 
  partnerskiego „Ambasador 
  Dobrego Montażu Okien”

• Własne produkty  
  europejski producent  
  o zasięgu światowym 

• Tworzymy standardy  
  twórca oryginalnych 
  technologii montażowych 

• 60 lat doświadczenia 
  w klejeniu i uszczelnianiu 
  w budownictwie  
  energooszczędnym  
  i pasywnym

• Bezpieczne wyroby 
  dla użytkowników  
  i środowiska 

• Niezależne badania 
  dowodzą skuteczności  
  naszych rozwiązań   
 
 

Kontakt z działem handlowym https://www.illbruck.com/pl_PL/kontakt/dzial-handlowy/


